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Numer sprawy: DAG/G/07/13 

 

Załącznik nr 4b do formularza oferty 

Zamówienie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa” o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo 

informacyjne – budowa elektronicznej administracji 
 
Wzór umowy 

UMOWA NR …………. 
 
W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, NIP 525-000-93-12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000023097 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 

2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 
i Firmą :………………………………….. 

NIP …………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 
 

oraz łącznie Stronami 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 

z późn zm.) została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla 

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w 
ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska 

Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-

2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, 
po cenach jednostkowych zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy  

2. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty brutto: 

………………. zł (słownie złotych : ……………………………………………………….. ) 

w tym netto ……………………..zł, plus 23% podatek VAT. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 20% przedmiotu zamówienia. 

4. Powyższa zmiana spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 

ust.. 2 niniejszej umowy. 

5. Niewykorzystanie pełnego zakresu Umowy nie będzie podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek 

odszkodowań lub roszczeń. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w 

szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 

7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym są cenami stałymi i nie 

będą waloryzowane przez okres trwania umowy. 

8. Umowa będzie obowiązywać od dnia…… do dnia …….. 

 

§ 2 
 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb, na podstawie zamówień przesyłanych 

Wykonawcy za pośrednictwem faksu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Instytutu Łączności – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od chwili otrzymania zamówienia. 

3. Koszt transportu przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

4. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-12.00. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Wykonawcę w magazynie Wykonawcy  

6. Zlecenie wykonania części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

 

§ 3 
 

Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne wynosi ………………. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku ujawnienia, w okresie gwarancji, uszkodzeń, wad lub niesprawności materiałów, 

Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany na własny koszt, na nowe wolne od wad, 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą 

telefoniczną, faksem lub pisemnie. 

4. W przypadku wymiany materiałów na nowe wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od 

daty ich odbioru. 

5. Wykonawca gwarantuje: 

a) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie 

zastosowanie dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, 

b) bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie 

zastosowanie dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, a naprawa nie 

przywróci jego poprzedniej użyteczności, 

c) w sytuacji gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę 

materiałów eksploatacyjnego utraci gwarancje producenta urządzenia, Wykonawca 

przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzenia. 

6. W przypadku konieczności sporządzenia ekspertyzy technicznej dotyczącej dostarczonych 

materiałów, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

 

§ 4 
 

1. Zamawiający zapłaci za prawidłowo, zgodnie z niniejszą umową dostarczony przedmiot 

zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony 

umowy. 
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3. Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Faktura winna być wystawiona i przesłana na adres: Instytut Łączności Państwowy Instytut 

Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wymaganej kwoty za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem 

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze: 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbioru. 

7. Za termin płatności uznaje się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej 

umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 

30% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy (tj. wartości oferty), 

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto jednostkowego 

zamówienia licząc za każdy dzień opóźnienia. 

3. Powyższe kary umowne zostaną potrącone z należności Wykonawcy z faktury za dostarczenie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.  

 

§ 6 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, 

poz. 93 z późn. zm.). 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji umowy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 
Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 
Akceptuję warunki umowy 

 

 

………………………………………………….. 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 
Miejscowość……………………..dnia…………….2013 r 


